
 صالح الدين ةبن عطي ةعد :االستاذ                                                                                  علوم الطبيعة والحياة :مادةال
 النظام من كل بدور املتعلقة املعلومات ضوء على الصحة على احملافظة أجل من علمية أسس على مبنية عقالنية حلول اقرتاح :الكفـاءة القاعـدية

 .للعضوية الوظيفي التنظيم يف واهلرموين العصيب

  :الهدف التعلمي
 .دور النظام العصيب يف التنظيم الوظيفي للعضوية حتديد 
 .اظهار دور املنعكس العضلي يف احلفاظ على وضعية اجلسم -

  :الموارد المستهدفة
 ). عضلية منعكسات( والباسطة القابضة العضالت حلالة مستمر الإرادي تعديل اجلسم وضعية على احلفاظ يتطلب 
 مفاصل العظمية القطع بني يفصل حيث الطويلة، العظام من لقطعة األوتار طريق عن مثبتة خمططة عضلة كل اهليكلية بالعضالت يقصد 

 . اهليكلية العضالت تقلص إثر باحلركة تسمح
 .قللسا اخللفية العضلة هي للقدم الباسطة العضلة 
 . للفخذ األمامية العضلة هي للساق الباسطة العضلة 
 .)لشدها( ملدها استجابة عضلة تقلص عن ناتج منعكس هو العضلي املنعكس 
  .)القابضة( املضادة العضلة اسرتخاء (الباسطة (املشدودة العضلة تقلص يصاحب 

      :األهداف المنهجية
  .التعبري العلمي واللغوي الدقيق- املعلومات  ستقصاءإ - توظيف املعارف- جتنيد املكتسبات القبلية  

  :الوسائل المستعملة
 .جهاز العرض الرقمي ،الكتاب املدرسي، السبورة 

  :وضعية االنطالق       
 أن الحظت لك فحصه وأثناء املوايل اليوم يف األسنان لطبيب زيارتك استوجب مما األسنان مستوى على بأمل فضيع شعرت النوم إىل خلودك قبل

 .لتوازنه فقدانه ودون تام بثبات ...(وقوف،احنناء( خمتلفة وضعيات يتخذ جسمه
 
 

  :الفرضيات
 .وضعية اجلسم عن طريق تقلص عضالت واسرتخاء اخرىتوازن يتم احلفاظ على  
 .واملفاصلوضعية اجلسم بتدخل العظام توازن يتم احلفاظ على  

 :التقصي
 :الجسم وضعية توازن في العضلية المنعكسات دور إظهار1.      

   .ثناء القيام حبركات منسقةأوضعيات خمتلفة للضفدع  1الوثيقة متثل   
 :التعليمة

 على صحة احدى صادق 1للوثيقة  تحليلكمن خالل  -
 .الفرضيات املقرتحة سابقا         

 عملي+  نظري :الحصة
 سا 6  :المدة

 آليات التنظيم على مستوى العضوية :1التعلمي المجال 
   التنظيم العصبي :1الوحدة التعلمية 
 المنعكس العضلي :2الحصة التعلمية 

 عت 2: الفئة المستهدفة
 
  

  02رقم  تقنية تربوية  مذكرة

 ؟وضعية الجسمتوازن كيف يتم الحفاظ على  :المشكلة
 ؟

 



 :االجابة 
 :نالحظ حيث خمتلفة وضعيات يف للضفدع صور الوثيقة متثل: التحليل
 هذه عليها تتثبت مفصل مستوى على متحركة وعظام (وباسطة قابضة (متضادة عضالت هي الوضعيات هذه يف تتدخل عناصر عدة هناك أن 

 .املسرتخية أو املتقلصة حالتها حسب وذلك العظام وضعية بذالك مراقبة العضالت
 العضالت عمل على أساسا تعتمد اليت العضلية املنعكسات من جمموعة تدخل اجلسم وضعية توازن على احلفاظ طلبيت :االستنتاج 

 .معينة وضعية يف تثبيتها وبالتايل للمفاصل معينة زاوية على باحلفاظ تسمح واليت المتضادة
 .الصحيحة الفرضيةهي ( اخرىيتم الحفاظ على توازن وضعية الجسم عن طريق تقلص عضالت واسترخاء )ومنه الفرضية 

 
 :مميزات العضالت الهيكلية للجسم إظهار.2      .

 .ثناء نشاط عضليأحاالت العضالت اهليكلية  2الوثيقة  متثل 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 :التعليمة
 ؟تحديدها مع للجسم والقابضة الباسطة العضالت بني التمييز كيفية بينو اهليكلية العضالت مميزات ستخرجإ -

 :جابةاإل
 مفاصل العظمية القطع بني يفصل حيث الطويلة، العظام من لقطعة األوتار طريق عن مثبتة خمططة عضلة كل هي الهيكلية العضالتمميزات 

 .اهليكلية العضالت تقلص إثر باحلركة تسمح
 :بحيث العضلة تقلص بعد الطرف حالة خالل من  والباسطة القابضة العضلتين بين نميز

 .القابضة العضلةب تدعى الطرف) ثني (قبض إلى العضلة تقلص أدى إذا 
 .الباسطة العضلةب تدعى الطرف بسط إلى العضلة تقلص أدى إذا 

 :تحديدها
 .للساق اخللفية العضلة هي للقدم الباسطة العضلة 
 . للفخذ األمامية العضلة هي للساق الباسطة العضلة 
 .للعضد اخللفية العضلة هي للساعد الباسطة العضلة 

 



 :نعكس العضليممفهوم ال3.      .
 .3الوثيقة مثلما توضحه  (منطقة الرضفة) ةالركب أسفل جافة ضربة جنري مطاطية مطرقة بواسطة :1 تجربة
 يف العلوي وترها من هانعلق مث )ليف عصيب حركي ،ليف عصيب حسي (العصبيةاالتصاالت  على احلفاظ مع لضفدع ساقية عضلة نعزل :2 تجربة
النتائج  .هبا املتصل احلسي العصيب الليف يف العمل كمونات تواتر وبتسجيل العضلة طول بقياس ونقوم ،)ث( ثقلب السفلي وترها ونربط حامل

 .4الوثيقة التجريبية موضحة يف 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 :التعليمة
 .3يف الوثيقة  النتيجة املالحظة فسر .1
 .4املمثلة يف الوثيقة  النتائج التجريبية حلل .2
 .مفهوما للمنعكس العضلي اعط مما سبق  .3

 :جابةاإل
  3:    تفسير النتائج المالحظة في الوثيقة1.

دى اىل أمامية للفخذ مما تنبيه وتر العضلة الباسطة للساق املتواجدة يف املنطقة األ والذي يعود اىل( انبساط مؤقت للساق)مام حترك الساق حنو األ
 .تقلصها

 :4تحليل النتائج التجريبية الممثلة في الوثيقة 2.
 :غياب الثقل حيث نالحظيف يف وجود و  الليف العصيب احلسي تركيب جترييب لقياس طول العضلة وتواتر 4متثل الوثيقة 

 .ضعيف املتصل هبا الليف العصيب احلسي يف العمل كموناتتواتر  و  ثابتتكون العضلة مسرتخية طوهلا 1:  المرحلةفي  
 .املتصل هبا الليف العصيب احلسي يف العمل كموناتيف تواتر  زيادة يف طول العضلة مع زيادة بعد اضافة الثقل نالحظ 2:  في المرحلة 
 .االصلية حالتهمااىل  املتصل هبا الليف العصيب احلسي يف العمل كموناتوتواتر   طوهلا عودةالعضلة للتمدد و مقاومة3:  في المرحلة 
 .يؤدي متدد العضلة اىل متدد املغازل العصبية احلسية فينتج عن ذلك تغري يف تواتر كمونات العمل املكونة للرسالة العصبية :االستنتاج

 .)لشدها( ملدها استجابة عضلة تقلص عن ناتج منعكس: مفهوم المنعكس العضلي.3 
 
 
 

 
 

 العضلية المقويةب يدعى (التقلص) العضلي النشاط من أدنى حد على تحافظ بل كليا مسترخية تكون ال راحة حالة في العضلة :مالحظة
 .الحركية العصبية للرسائل مستمر وصول عن ينتج والذي

 



 :االستجابة المتزامنة للعضالت المتضادة.4      .
 شخص ساق يف الباسطة والعضلة القابضة العضلة من كل يغطي الذي اجللد على (حاسوب جبهاز متصلة) مستقبلة إلكرتودات نضع: تجربة

 .5 الوثيقة يف مبينة النتائج .قدمه وبسط بثين يقوم أن منه ونطلب
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 :التعليمة
 .ن العضلتني القابضة والباسطة تعمالن بالتضادأ بين 5للوثيقة  ستغاللكإب -

 :جابةاإل
 :5استغالل الوثيقة 

  :املتضادتني للساق بداللة الزمن عند ثين وبسط القدم حيث نالحظ  العضلتنييفمتثل التسجيالت تغريات تواتر كمونات العمل 
نالحظ غياب كمون ( حالة تقلص)فعند ظهور كمون العمل يف العضلة القابضة  ،بني النوعني من العضالت التناوببظهور كمونات العمل يكون 

 .والعكس صحيح( حالة اسرتخاء)عمل يف العضلة الباسطة 
العضلي يكون عمل العضالت املتضادة منظم ومنسق وبشكل متعاكس حيث يصاحب تقلص عضلة اسرتخاء العضلة  يف املنعكس :االستنتاج
 .املضادة هلا

 .)القابضة( المضادة العضلة استرخاء (الباسطة (المشدودة العضلة تقلص يصاحبومنه  فالعضالت المتضادة تعمالن بالتضاد حيث  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 :الخالصة
 ). عضلية منعكسات( والباسطة القابضة العضالت حلالة مستمر الإرادي تعديل اجلسم وضعية على احلفاظ يتطلب 
 العظمية القطع بني يفصل حيث الطويلة، العظام من لقطعة األوتار طريق عن مثبتة خمططة عضلة كل الهيكلية العضالتب يقصد 

 . اهليكلية العضالت تقلص إثر باحلركة تسمح مفاصل
 .قللسا اخللفية العضلة هي للقدم الباسطة العضلة 
 . للفخذ األمامية العضلة هي للساق الباسطة العضلة 
 .)لشدها( ملدها استجابة عضلة تقلص عن ناتج منعكس هو العضلي المنعكس 
  .)القابضة( املضادة العضلة استرخاء  (الباسطة (املشدودة العضلة تقلص يصاحب 

 
 

 



  :التقويم
 (13ص  1الوثيقة ) :م1113( Sherrington) تجربة شرينغتون 

 حدوث أي الطرف، إنثناء فالحظ ،(مثال بالوخز) للحيوان اخللفي الطرف نبه   مث   الدماغ، مؤخرة يف لقط،   الشوكي النخاع شرينغتون العامل قطع  
 .خناعي منعكس

 .التنبيه نفس إثر (الباسطة للساق العضلة و القابضة العضلة) للفخذ املتضادتني للعضلتني اآليل التوتر تغريات بتسجيل قام ذلك، بعد   
  :التالية الوثيقة يف مبين ة النتائج

 
 
 

 .شرينغتوننتائج جتربة حلل  -
 
 
 :جابةاإل

 :شرينغتونتحليل نتائج تجربة 
 :حيث نالحظ التنبيه بعد و قبل والباسطة، القابضة العضلتني توتر تغري   الوثيقة تبني  

دليل على وجود تقلص خفيف وثابت يف العضلتني  ،توتر العضلتني القابضة والباسطة متماثل وثابت عند قيمة معينةيكون  :التنبيهقبل  
 (.املقوية العضلية)
 :التنبيه بعد 

 على دليل الباسطة، العضلة توتر تناقص ويرافقه ،هاتقلص على دليل القابضة، العضلة (قوة أو شد) توتر تزايد نالحظ البداية يف 
 .هااسرتخائ

 هاتقلص دليل على الباسطة العضلة توتر تزايد يرافقه و ،هااسرتخائ على دليل القابضة العضلة توتر يتناقص ذلك بعد. 
 هاعند فيثبت االبتدائية قيمته إىل (والباسطة القابضة) املتضادتني العضلتني يف التوتر يعود األخري، يف. 

تسرتخي  مهابصورة منس قة، حيث عندما تتقلص إحدا( القابضة والباسطة)النخاعي، تعمل العضلتان املتضادتان عند حدوث املنعكس  :ستنتاجاال
 .(استجابة فورية الإرادية ومنسقة)األخرى 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


